
Belang van het onderzoek
Het onderzoek wordt o.a. begeleid door prof. dr. 

René Schalk van de Academische Werkplaats 

Sociaal Werk (Tranzo, Tilburg University). Hij vertelt 

waarom hij het onderzoek van belang vindt. 

René: “Ik vind het onderzoek 

belangrijk, omdat het gericht 

is op het kijken hoe goede 

ondersteuning gegeven kan 

worden die afgestemd is op 

de behoefte van de kwetsbare 

burger: niet te veel overne-

men, empowerend, en ondersteuning waar nodig en 

gewenst. Dat is ook vanuit financieel perspectief het 

meest efficiënt en kosteneffectief.”

Werving
Vorige keer berichtten we dat het benaderen van 

cliënten voor deelname aan het onderzoek geen 

gemakkelijke opgave was. Dankzij de inzet van de 

SWT’s is het toch gelukt de 9 geplande casestudies 

uit te voeren en is er zelfs nog een extra casestu-

die toegevoegd omdat een professional en cliënt 

zich spontaan voor het onderzoek hebben gemeld. 

Zodoende hebben we uiteindelijk 10 casestudies 

uitgevoerd.
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In opdracht van de W4-organisaties en 
de gemeente Nijmegen voeren Isolde 
Driesen (NIM Maatschappelijk Werk) en 
Nienke Smulders (Academische Werk-
plaats Sociaal Werk, Tranzo, Tilburg Uni-
versity) onder begeleiding van prof. dr. 
Tine Van Regenmortel en prof. dr. René 
Schalk een onderzoek uit naar passende 
zorg in Sociale Wijkteams (SWT’s) in de 
gemeente Nijmegen.

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in het 

proces van toewijzing naar zorg in de praktijk van 

de SWT’s in de gemeente Nijmegen en in de facto-

ren die hierop van invloed zijn. We verwachten dat 

hierdoor duidelijk wordt in hoeverre al sprake is van 

passende hulp / zorg (‘zo licht als mogelijk, zo zwaar 

als nodig’), wat hierin is veranderd door de transities 

in de zorg en wat er in de toekomst mogelijk anders 

georganiseerd dient te worden. 

We selecteren hiervoor een aantal cliënten (bij voor-

keur gezinnen) die hulp hebben ontvangen vanuit de 

Sociale Wijkteams Oost, Dukenburg en Zuid.
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Analyse

Inmiddels zijn dus alle interviews (10 cliënten en 10 

werkers uit de SWT’s) afgenomen en de dossiers 

bestudeerd. Dit heeft een rijkdom aan data opge-

leverd. Een eerste analyse maakt duidelijk dat het 

proces van verwijzen een complex samenspel is 

van cliëntfactoren (wat past bij de mogelijkheden, 

vaardigheden en wensen cliënt), de professionele 

inschatting van de werker en mogelijkheden vanuit 

werkprocessen, samenwerkingspartners en regelge-

ving. We hebben een goed beeld gekregen van hoe 

in de praktijk van het SWT verwezen wordt, wat de 

overwegingen zijn en welke factoren hierbij een rol 

spelen. 

Focusgroepen

Op basis van deze eerste analyse van de gegevens 

uit de casestudies zijn de laatste week van septem-

ber de focusgroepen met professionals en cliënten 

gehouden. Door na de individuele interviews een 

groepsbijeenkomst te organiseren gingen de wer-

kers uit de verschillende teams ook met elkaar in 

gesprek over passende zorg.

Zo konden we onze bevindingen toetsen (klopt het 

beeld, zijn er nog aanvullingen of wijzigingen) en 

veralgemeniseren (geldt dit ook voor andere casuïs-

tiek en teams?). 

Bij de bijeenkomst met cliënten vertelden ouders en 

jongeren na de presentatie van de eerste uitkomsten 

van het onderzoek hoe ze de hulp door de SWT’s 

ervaren hadden en gaven ons tips hoe de hulp meer 

passend te maken. Op basis van al deze informatie 

passen we onze bevindingen aan, de resultaten 

worden in het najaar gepresenteerd.

Ervaringen cliënten

We vroegen de ouders en jongeren wat ze er van 

vonden om mee te doen aan dit onderzoek, een van 

hen vertelt: “Ik vond het fijn dat je niet alleen gaat 

vragen bij de sociale wijkteams wat hun ervaringen 

zijn, maar dat je ook inderdaad de ‘afnemers’ erbij 

betrokken hebt.” 

Door na de individuele interviews een 

groepsbijeenkomst te organiseren 

gingen de werkers uit de verschillende 

teams ook met elkaar in gesprek over 

passende zorg.
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 Afgerond  Lopende  Volgt nog

Voorfase (okt-dec ‘15)

Literatuuronderzoek / inventarisatie lopend onderzoek

Onderzoeksopzet en plan van aanpak

Focusgroepen Radboudumc

Fase 1: dataverzameling casestudies (jan-juli ‘16)

Opstellen meetinstrument (opzet casestudies)

Opstellen informatiefolders

Selectie 3 SWT’s en 9 professionals

Selectie cases

Uitvoering 9 casestudies (interviews cliënt en pro-

fessionals, dossierstudie

Analyse casestudies

Fase 2: focusgroepbijeenkomst (september 2016)  

Fase 3: data-analyse en presentatie resultaten

(september-november 2016)

Dit was de laatste update over het onderzoek. We 

zien u graag tijdens de bijeenkomst in november 

waar de resultaten gepresenteerd worden. 

U ontvangt nog een uitnodiging voor deze bijeen-

komst.

Meer weten?
Voor voor meer informatie kunt u terecht bij:

Dr. Isolde Driesen (NIM)

       T (06) 4321 1533 

       E i.driesen@nim.nl

Drs. Nienke Smulders (Tranzo)

       T (06) 3400 0413

       E n.b.m.smulders@tilburguniversity.edu

Vervolg ervaringen cliënten

“Ik denk dat je heel veel uit die verhalen kunt halen 

van ‘hoe gaat die afstemming dan?. Ik hoop dat het 

dingen gaat opleveren om iets helder te maken wat 

er zou kunnen gebeuren zodat Sociale Wijkteams 

bijv. beter aan kunnen sluiten op bijv. zo’n hele 

groep jongeren die in een leeftijdscategorie zitten 

waarvan je weet dat ze hulp of begeleiding nodig 

hebben, maar die op een gegeven moment ‘uitge-

hulpt’ zijn omdat ze niet de hulp vinden die ze zoe-

ken. Dan denk ik dat ze iemand meer bij de hand 

moeten nemen en toch vaker meegaan ook om te 

kijken of die hulpverlening inderdaad aansluit, dat 

zou je ook nog eens neer kunnen leggen. Het zou 

jullie meer inzicht geven in wat er speelt.”

Een jongere zegt: 

“Het is eigenlijk wel prettig dat er eens een keer 

naar ons geluisterd wordt. Vaak is het maar van één 

kant en dan hoor je verder niets meer.”

Tijdens de bijeenkomst vullen cliënten elkaar aan:

“Het was heel nuttig om mee te werken aan dit on-

derzoek. Eigenlijk zou de gemeente elk jaar moeten 

kijken hoe het gaat. Het sociale vlak is belangrijk.”

Planning

De dataverzameling (fase 1 en 2) is afgesloten en 

momenteel worden de analyses uitgevoerd (fase 3). 

De resultaten worden tijdens een brainstorm-

bijeenkomst in november gepresenteerd.om met alle 

belanghebbenden (cliënten, professionals, W4-orga-

nisaties, gemeenten etc.) gezamenlijk te bespreken 

hoe de resultaten vertaald kunnen worden in con-

crete verbeteracties.
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